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EDITAL Nº 017/2021 - PPGQUI 

 

 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE 

ALUNOS ESPECIAIS EM DISCIPLINAS REMOTAS 

DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA - 

MESTRADO. 

 

O Coordenador Especial do Programa de Pós-Graduação em Química – PPGQUI - 

Mestrado, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais;  

 

 

         TORNA PÚBLICO: 

 

Art. 1º No período de 25 a 27 de agosto de 2021 estarão abertas as inscrições para seleção 

de Alunos Especiais em disciplinas remotas do segundo semestre de 2021 do Programa de Pós-

Graduação em Química, de acordo com o Anexo I deste edital. 

Art. 2º Alunos especiais são aqueles que têm matrícula autorizada em disciplinas, sem 

direito à obtenção do grau de Mestre. O aluno especial fica sujeito às normas aplicáveis ao aluno 

regular, fazendo jus à certificação de aprovação em disciplina, expedida pela Secretaria Acadêmica.  

Art. 3º As inscrições deverão ser realizadas via internet, mediante o preenchimento do 

cadastro on-line disponível no endereço http://www.unioeste.br/pos/inscricoes/, no período 

estipulado por este Edital, anexando-se também os seguintes documentos que deverão estar em (1) 

um único arquivo em PDF ou 1 (uma) pasta compactada (zip) com todos os arquivos solicitados em 

formato PDF  

a) Cópia do currículo Lattes atualizado;  

b) Cópias dos diplomas de graduação e do mestrado ou equivalente  

c) Histórico da graduação e do mestrado;  

d) Cópia do comprovante do depósito da taxa de inscrição por disciplina no valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais) cada, que deverá ser efetivado em forma de depósito bancário na 

Caixa Econômica Federal, em nome da Unioeste, Agência 0726, código da operação: 006, Conta 

Corrente: 894-6 ou pagamento na Secretaria Financeira do Campus de Toledo  

 OBS 1: Em hipótese alguma haverá a devolução da taxa de inscrição.  

 OBS 2: Será concedida isenção da taxa de inscrição aos discentes regulares vinculados a 

Programas de Pós-graduação da Unioeste, mestrado ou doutorado, anexando a declaração de 

matrícula aos documentos solicitados em PDF.  

Art. 4º O candidato poderá realizar inscrição e cursar no máximo 02 (duas) disciplinas. 

Art. 5º O processo de seleção será mediante análise do currículo na Plataforma Lattes, 

diploma e histórico escolar, realizada pelo docente responsável que irá ministrar a disciplina. 
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Art. 6º O resultado da seleção será divulgado no dia 30 de agosto de 2021, no site 

http://www.unioeste.br/pos/quimica, não cabendo recurso por parte do candidato. Informações 

adicionais podem ser obtidas e-mail: toledo.mestradoquimica@unioeste.br. 

Art. 7º Os candidatos selecionados deverão realizar sua matrícula exclusivamente pela 

internet de 30 a 31 de agosto de 2021, no e-mail toledo.mestradoquimica@unioeste.br do Programa 

de Pós-Graduação em Química, enviando o Formulário de Matrícula recebido no e-mail informado 

no cadastro de inscrição devendo ser encaminhados os seguintes documentos: 

a) Cópia do diploma de graduação; 

b) Cópia do histórico escolar da graduação;  

c) Cópia dos documentos pessoais: carteira de identidade; CPF, título de eleitor, certidão de 

nascimento ou casamento e fotocópia da folha de identificação do passaporte e do visto 

de permanência no país, quando estrangeiro;  

d) No caso de candidato estrangeiro, atender às exigências do MEC. 

Art. 8° As aulas serão ministradas de modo remoto e síncrona e o ambiente virtual a ser 

utilizado será informado pelo professor responsável pela disciplina.  

Art. 9° O início das aulas para os alunos especiais selecionados nas disciplinas será no dia 

30 de agosto de 2021, conforme horário de aulas disponibilizado na página do PPGQUI. 

Art. 10. O PPGQUI não se responsabiliza pelo não recebimento de solicitação de inscrição, 

via internet, por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que 

impossibilitem a transferência de dados. 

Art. 11. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Química.  

  

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

                                       Toledo,10 de agosto de 2021. 

 
Prof. Dr. CLEBER ANTONIO LINDINO 

Coordenador Especial do Programa de Pós-Graduação em Química-Mestrado 

   Portaria N° 0350/2021-GRE 
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Anexo I do Edital nº 017/2021-PPGQUI 

 

 

 

Disciplinas remotas ofertadas para inscrição de candidatos a alunos especiais de 2º/2021-PPGQUI 

 

 

 

 

Início do 2º/2021 – 30/08/2021 

Término do 2º/2021 – 17/12/2021 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas C. H.  Docentes Dias da 

semana 

Horário Vagas 

Polímeros: definição, 

caracterização e aplicação 

ambiental 

60 Douglas Cardoso Dragunski 

 

Segunda e 

Quarta-feira 

 

13h30-15h10 05 

Métodos físicos aplicados à 

química orgânica 

60 Flávia Giovana Manarin e 

Maurício Ferreira da Rosa 

Segunda e 

Quarta-feira 

9h10-11h05 05 

Tópicos Especiais em 

Química I - Estudos de 

relação estrutura-atividade 

quantitativa (QSAR)  

30 Eduardo Borges de Melo Quinta-feira 10h15-11h55 05 

Métodos cromatográficos 60 Rodrigo Sequinel 

 

Sexta-feira 

 

13h30-17h55 05 


